
Dukat mliječna industrija d.d. (dalje u tekstu: Organizator natječaja), 
raspisuje KREATIVNI LIKOVNI NATJEČAJ (dalje u tekstu: Natječaj)

„JA  MLIJEKO!“ 
(„JA VOLIM MLIJEKO!“)

u povodu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka Dukat mliječna industrija d.d. 
raspisuje kreativni likovni natječaj „JA VOLIM MLIJEKO“ za učenike od prvog do 
četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Edukacija učenika o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane te poticanje kreativnosti, 
likovnog izražavanja i stvaralaštva ciljevi su kreativnog likovnog natječaja „JA VOLIM 
MLIJEKO“.

Kreativni likovni natječaj „JA VOLIM MLIJEKO“ traje od 6. svibnja do 14. lipnja 2013. 
godine, a ovogodišnja tema natječaja je "Zašto je dobro piti mlijeko?". Dvanaest će 
najkreativnijih radova biti nagrađeno vrijednim biciklima i predstavljeno na izložbi 
radova u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, na dan obilježavanja Svjetskog dana 
školskog mlijeka, 25. rujna 2013. godine u Zagrebu.

Uvjeti Natječaja:

1. Natječaj traje od 6. svibnja do 14. lipnja 2013. godine.

2. U Natječaju na zadanu temu„Zašto je dobro piti mlijeko?“ mogu sudjelovati   
 svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda svih osnovnih škola u Republici   
 Hrvatskoj.

3. Svi pristigli radovi za sudjelovanje u Natječaju bit će podijeljeni i ocjenjivani u četiri  
 kategorije:
 I. kategorija – radovi prvih razreda osnovnih škola
 II. kategorija – radovi drugih razreda osnovnih škola
 III. kategorija – radovi trećih razreda osnovnih škola
 IV. kategorija – radovi četvrtih razreda osnovnih škola.

4. Prijavu učenika za sudjelovanje na Natječaju mogu izvršiti ravnatelji, razrednici te  
 učitelji likovne kulture osnovnih škola, odnosno roditelji/staratelji učenika.

5. Sudionik natječaja prijavljuje se na Natječaj slanjem likovnog rada i popunjenog  
 dokumenta „Prijava za sudjelovanje u kreativnom natječaju 'JA VOLIM MLIJEKO'“,  
 preporučenom poštom na adresu Organizatora natječaja.

6. Prijavu za sudjelovanje u Natječaju potpisuje zakonski zastupnik djeteta   
 (roditelj/staratelj), bez obzira vrši li prijavu za sudjelovanje na Natječaj ravnatelj,  
 razrednik ili učitelj likovne kulture osnovne škole, odnosno roditelj/staratelj.

7. Prijava za sudjelovanje u Natječaju „JA VOLIM MLIJEKO“ treba sadržavati sljedeće  
 elemente:

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U KREATIVNOM NATJEČAJU
„JA VOLIM MLIJEKO“

(Ime i Prezime sudionika Natječaja) pristaje sudjelovati u kreativnom natječaju Dukata
d.d.„JA VOLIM MLIJEKO“ koji se održava od 6. svibnja do 14. lipnja 2013. godine.

Ovom Prijavom prihvaćam Uvjete natječaja, a koja su objavljena na internetskim 
stranicama Organizatora natječaja, na www.dukat.hr.

Zakonski zastupnik sudionika kreativnog natječaja„JA VOLIM MLIJEKO“, odnosno 
roditelj/staratelj koji potpisuje ovu prijavu u moje ime i za moj račun, izričito potvrđuje da 
ima zakonsko ovlaštenje da to učini te potvrđuje da je pročitao i dao pristanak na Uvjete 
natječaja „JA VOLIM MLIJEKO“.

Ime i prezime učenika, razred

Potpis zakonskog zastupnika i naznaka odnosa (otac, majka, posvojitelj, staratelj) 
Kontakt podaci roditelja/staratelja:
- ime i prezime
- adresa
- e-adresa
- broj telefona i/ili mobitela.

8. Radovi pristigli bez u cijelosti popunjenog i potpisanog dokumenta
 „Prijava za sudjelovanje u kreativnom natječaju 'JA VOLIM MLIJEKO“
 neće biti razmatrani.

9. Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove. Grupni učenički  
 radovi ne mogu sudjelovati u ovom Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani.   
 Djeca zaposlenika Organizatora nemaju pravo sudjelovati u Natječaju.

10. Ravnatelji, razrednici odnosno učitelji likovne kulture osnovnih škola dužni su broj  
 radova koje prijavljuju ograničiti na jedan rad po učeniku, a roditelji/staratelji jedan  
 po djetetu, odnosno svaki učenik može sudjelovati samo s jednim radom.

11. Broj radova koje će ravnatelji, razrednici, odnosno učitelji likovne kulture osnovnih  
 škola prijaviti za sudjelovanje na Natječaju nije ograničen.

12. Radove je potrebno preporučenom poštom poslati na adresu Dukat d.d., Za kreativni  
 natječaj „JA VOLIM MLIJEKO“, Marijana Čavića 9, Zagreb.

13. Svaki prijavljeni rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke o sudioniku   
 Natječaja:
 • ime i prezime,
 • razred,
 • naziv i adresu škole,
 • ime i kontakt podatke ravnatelja, razrednika ili učitelja likovne kulture
  (telefon, mobitel i e-adresa),
 • naziv rada,
 • prijavu za sudjelovanje u kreativnom natječaju „JA VOLIM MLIJEKO“
  popunjenu i  potpisanu od strane zakonskog zastupnika učenika
  (roditelja/staratelja)
 • kontakt podatke zakonskog zastupnika (ime, prezime, adresa, telefon
  i/ili mobitel i e-adresa).

14. Tema Natječaja jest „Zašto je dobro piti mlijeko?“. Sudionici mogu slati radove s   
 vlastitom, osobnom interpretacijom zadane teme.

15. Natječaj se raspisuje za najkreativniji likovni rad na zadanu temu, a izrada likovnih  
 radova dozvoljena je u svim izričajima i tehnikama.

16. Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. se neće   
 uzimati u obzir.

17. Kod likovnih radova učenika ocjenjivat će se:
 • u kojoj mjeri je rad u skladu sa zadanom temom,
 • kreativnost, originalnost, izražajnost i tehničku izvedbu,
 • samostalnost u izradi rada.

18. Stručni žiri organizatora odabrat će 12 najkreativnijih likovnih radova - po tri najbolja  
 rada iz svake od četiri kategorija definiranih u točki 3 ovih Uvjeta natječaja.

19. Sastav stručnog žirija bit će definiran posebnom odlukom.

20. Svakom  od  dvanaest  autora  izabranih,  najkreativnijih  radova Organizator   
 natječaja darovat će bicikl.

21. Razredi koje pohađaju nagrađeni sudionici Natječaja također će primiti dar   
 Organizatora natječaja, i to poklon paket Dukat proizvoda.

22. Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/staratelji te ravnatelji, razrednici,   
 odnosno učitelji likovne kulture izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalna   
 tvorevina sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija  
 autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

23. Sudionici Natječaja, čiji će radovi biti izabrani kao najkreativniji, i njihovi zakonski   
 zastupnici (roditelji/staratelji) suglasni su da Organizator natječaja ima pravo likovne  
 radove koje su prijavili na Natječaj, a koja su predmet ovog Natječaja, objaviti,   
 distribuirati i po potrebi preraditi te koristiti u promotivne i druge svrhe.

24. Ishod Natječaja će biti javno objavljen na svečanoj dodjeli nagrada 25. rujna 2013. u  
 Zagrebu u sklopu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka te na internetskim  
 stranicama Organizatora natječaja www.dukat.hr, najkasnije do 1. studenog 2013.  
 godine.

25. Izložba selekcije prijavljenih i nagrađenih radova, kao i dodjela darova Organizatora  
 natječaja bit će medijski popraćena, stoga je izloženost sudionika Natječaja u   
 tiskanim, elektronskim i digitalnim medijim vjerojatna, što zakonski zastupnici   
 sudionika Natječaja (roditelji/staratelji) prihvaćaju prijavom radova svoje djece na   
 Natječaj.


